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گرینویچ

جنجال دروازه های نا هم اندازه
 

اعتراض یک تيم فوتبال به بزرگ تر بودن یکی از 
دروازه ها در انگليس، حسابی خبرساز شده است. 
در بازی کاردیف بــا ویگان در ليگ دســته دوم 
انگليس، یکی از اعضــای کادر فنی تيم مهمان به 
تيم داوری اعتراض کرد که یکی از دروازه ها، حدود 
30 سانت بلندتر است. بعد از اعتراض او،  سرمربی 
تيم کاردیف خواستار بررسی موضوع شد اما تيم 
داوری به او گفت که این کار، چند ســاعت طول 
خواهد کشــيد چون باید فناوری های تشخيص 
عبور توپ از گل دوباره تنظيم شــوند. در نهایت 
کاردیف به برگزاری بازی رضایت داد و موفق هم 
شد 3 بر یک تيم ميزبان را شکست دهد. جالب این 
اســت که یکی از گل ها ، اینطور به ثمر رسيد که 
توپ به زیردیرك دروازه ای که گفته می شد بلندتر 

است خورد و کمانه کرد و وارد گل شد. 

 کاش کاله کمربند شود

اعتراض با نقاشی پیکاسو
 

خيلی ها برای اینکه صدایشــان را به گوش دنيا برســانند، 
خودشــان را به آدم ها و اتفاق هــا و آثار بــزرگ و معروف 
می چســبانند. 2 نفر در اســتراليا، به معنای واقعی این کار 
را کرده اند و برای اینکه پيامشــان درباره تغييرات اقليمی 
به گوش مردم برســد، واقعا به یک تابلوی نقاشــی معروف 
چســبيده اند. این آقا و خانم، کف دستشــان را به قاب یک 
تابلوی نقاشــی معروف پيکاسو چســبانده اند و نوشته ای 
را در مقابلشــان گذاشــته اند که روی آن آمده: »آشــوب 
اقليمی = جنگ و قحطي.« این افــراد عضو یک گروه فعال 
محيط زیستی هســتند و در پی انجام این کار، در بيانيه ای 
در حســاب تویيتر خود نوشــته اند که اگر وضع همينطور 
بماند، کره زمين قطعا به مشــکل خواهد خورد و ارتباطی 
مستقيم بين فاجعه اقليمی و درد و رنج های بشر وجود دارد. 
حساسيت به آثار هنری در اعتراض های این چنينی بسيار 
زیاد اســت و این گروه هم گفته اســت که اعضایش کامال 
مراقب بوده اند تا آسيبی به نقاشی پيکاسو وارد نشود. پليس 
ملبورن گفته است که این دو نفر، که یک آقای 59ساله و یک 
خانم 49ساله هستند، در ساعت12و40ظهر به وقت محلی 
در گالری ملی ملبورن خود را به قاب این تابلو چسباندند و در 

ساعت2 از آن جدا و بازداشت شدند.

حراج سکه های بادآورده
 

یک زوج که با خوش شانســی محض چند ســکه قدیمی در 
حياط خانه شــان پيدا کــرده بودند، از فــروش آنها در یک 
حراجی مبلغی هنگفت کاسب شــده اند. این زوج انگليسی 
که هویت آنها فاش نشده، در سال2019 برای بازسازی خانه 
قدیمی شــان که متعلق به قرن هجدهم اســت اقدام کردند 
و در کمال خوش شانسی، چند ســکه قدیمی در حياط آن 
پيدا کردند. آنها ابتــدا فکر می کردند چيــزی که می بينند 
بخشی از سيستم انتقال برق است اما بعد متوجه شدند یک 
قوطی قدیمی کوچک به اندازه یک قوطی نوشابه است. بعد از 
بررسی محتویات آن، مشخص شد که چند سکه طال متعلق 
به قرن های هفدهم و هجدهم در آن وجود دارد که در دوران 
خودشــان هم باارزش بوده اند. درمجموع، 264سکه از این 
خانه پيدا شد و بعد از مطالعات باستانی، همين هفته به حراج 
گذاشته شد. استقبال از این سکه ها خيلی زیاد بود و مالکان 
جدید آنها، از این حراجی 748هزار پوند کاسب شدند که رقم 
قابل توجهی برای سکه های متعلق به قرن های17و18 است.

ناگهان پايیز...    عکس: همشهری/ امیر رستمی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

 سه شنبه

قلب، خاک خوبی دارد
19مهر سالروز درگذشت »حسن 
گل نراقی« خواننده ایرانی اســت 
که بيشــتر به خاطر ترانــه »مرا 
ببوس« معروف است. این ترانه از 
خاطره انگيزترین و پرشنونده ترین 
ترانه های ایرانی بوده  است. یکی از 
علت های شهرت این ترانه تقارن 
آن با وقوع کودتای 28مرداد1332 

است که شعر غم انگيز آن را بر سر زبان ميليون ها  ایرانی آزرده از 
کودتا انداخت. متنی که در ادامه می خوانيد درباره داستان سرودن 
ترانه مرا ببوس و بخشــی از رمان بلند »آتش بدون دود« اثر نادر 
ابراهيمی است؛ جلد 6، صفحات 113 تا 120 و البته با تلخيص 
فراوان. برای خواندن کامل ماجرا، خودتان باید به کتاب سر بزنيد.

  
رئيس شهربانی گنبد، نشست و خطر کرد و تاخت به صحرا؛ تک. 
ساعت یک بعد از نيمه شــب وارد اینچه برون شد. »آلنی« بيدار 
بود. با صدای جيپ از چــادر مادرش بيرون آمد و پشــت چادر 
آرپاچی پنهان شد. سگ ها غریبه را در ميان گرفتند. آلنی غریبه 

را شناخت.
- صبح بخير رئيس! خوش خبر باشی!

- سالم دکتر. فقط چند کلمه حرف دارم.
- خدا کند خبر دستگيری و اعدام کسی نباشد.

- بدتر از اینهاست.
قلب آلنی لرزید. چندان که به نظر می رسيد، پوالدین نبود.

)گروه سرهنگ نوایی تازه به جانب جنگل آمان  جان آبایی حرکت 
کرده بود.(

رئيس شهربانی به اختصار اما دقيق، داستان را نقل کرد )لو رفتن 
فرار سرهنگ و حرکت ارتش برای ســرکوب آنها(. عرق سرد بر 
تن آلنی نشست و بر پيشانی بلند روح او نيز، و در یک آن، رئيس 
شهربانی گنبد را بسيار شجاع تر از خود یافت. آلنی، وامانده، رئيس 
شهربانی گنبد را نگاه می کرد -زیر نور کمرنگ ماه غبار گرفته- و 

هر دم بيشتر شيفته او می شد و افتاده در گاه او.
آلنی مثل یک سرباز، خبردار ایستاد تا بشارتی برود و سوار شود و 
روشن کند اما نتوانست مثل یک سرباز خبردار بماند و رفتن آن 
جوانمرد به جان آمده را ببيند. احساس بر او غلبه کرد؛ احساسی 
که هرگز نظيرش را نسبت به برادرش هم در خود نيافته بود. پس 
جلو رفت، نزدیک به جيپ ایستاد، کمی خم شد به داخل جيپ، 
یک لحظه سکوت کرد و بعد به زمزمه گفت: »رئيس! می خواهم 
بگویم شما حقيقا الیق کبتر )همسر بشارتی( هستيد اما می بينم 
که در این حرف، مدح شــما چندان که باید نيســت. به عکس 
می گویم شاید درست درآید. شما مردی هستيد که کبتر حقيقتا 

الیق شماست.«
یک باره زیر نور آن ماه غبار گرفته رفتنــی- که پرتو ناچيزی به 
چهره بشارتی می بخشيد- آلنی دید که اشک از چشمان مردی که 
خشونت اش پشت همه مجرمان و حتی پاسبان ها و افسران جوان 

را می لرزاند، فروچکيد.
-کدام یک را بيشتر عاشقيد، وطن را یا کبتر را؟

- این سؤال، از شــما که می گویند دریا دریا دل دارید، تعجب آور 
اســت اما جواب می دهم: » قلب، خاك خوبی دارد. تو می توانی 
در زمان واحدی، هزار هزار درخت در آن بنشانی و تمامی آنها را 
هم بپایی، عزیز بداری، به درستی برویانی. در قلب، همانطور که 
دوست داشتن جای نفرت را تنگ نمی کند، دوست داشتن جای 

دوست داشتن را هم تنگ نمی کند...«
آلنی دیگر تا پایان عمر بشارتی را ندید، ندید، ندید. باور کنيد که ندید. 

روزگار عجيب بی رحمانه بازی می کند.
در یک دیدار کوتاه، در سحری غمبار، آلنی و بشارتی آنچنان به هم 
نزدیک شدند که انگار 40سال است دوستند و 40سال دیگر دوست 
باقی خواهند ماند. آلنی دیگر تا پایان عمر بشارتی را ندید اما بعد از 
اعدام بشارتی، یاد گرفت که ترانه ای را که زنده کننده خاطره بشارتی 
بود، زیر لــب زمزمه کند و تا پایان عمر هم زمزمــه کرد: مرا ببوس! 
مرا ببوس! بــرای آخرین بار، خدا تو را نگهدار، که می روم به ســوی 

سرنوشت...
این ترانه را یکی از دوستان خوب آلنی - شاعری به نام حيدر رقابی- 
ساخته بود و یکی از یاران مهربان و خوش صدای آلنی به نام حسن 
گل نراقی- که ســوارکاری زبده بود و گهگاه در ميدان های اسب در 
کنار آلنی می تاخت- خوانده بود؛ به خاطر بشارتی اما نه به خاطر حزب 
بدکاری )حزب توده( که بشارتی و ده ها دالور همچون او را، رایگان به 
دژخيمان پهلوی سپرده بود؛ فروخته بود، فروخته بود، فروخته بود...

»مرا ببوس« ترانه ای شد که جملگی آرمان خواهان و عاشقان آزادی 
در سراسر ایران آن را زمزمه می کردند و تيری شد زهرآلود و سوزنده 

در قلب نظام دژخيمان...
مردم کوچه می دانستند و می گفتند که این ترانه، از زبان سرهنگ 
بشارتی اســت خطاب به تنها دختر کوچکش- ســولماز- در شب 

قبل از اعدام.

محققان می   گویند صبحانه، پدیده ای نســبتا 
جدید در تاریخ بشر است و برخالف باورهای 
عمومی، نقش چندانی در زندگی انسان ندارد.

صبحانه، برای ميلياردها  انسان به مفصل ترین 
وعده غذای روزانه تبدیل شده و سبک زندگی 
مدرن، کار را به جایی کشــانده که بسياری، 
قرارهای دوستانه شان را برای صرف صبحانه 
می گذارند و در بسياری از توصيه های پزشکی، 

ناشتایی، مهم ترین وعده روز خوانده می شود.
همه اینها اما دستاوردهای بشر در تاریخ متاخر 
خود اســت چون در ســال های دور، چنين 
وعده ای اصال وجود خارجی نداشــته و حتی 
حاال،  در بســياری از فرهنگ هــا هم چندان 
اهميتی ندارد. متخصصان تغذیه و مورخان غذا 
می گویند که بخشی از این فضاسازی برای مهم 
نشان دادن صبحانه، ترفند شرکت های توليد 
غذا و لبنيات است که می خواهند محصوالت 
فراوری شده و عموما ناســالم خود را به خورد 

مردم بدهند.
پروفسور تيم اسپکتور، اپيدمولوژیست ژنتيک 
و مورخ غذا، دربــاره افســانه های مربوط به 
صحبانه به تلگراف گفته است: »خود صبحانه 
اختراعی نسبتا جدید است. شــواهد زیادی 
وجود ندارد که نشــان بدهد در ابتدای تاریخ، 
قبليه های شکارچی- خوراك جو اصال صبحانه 
می خورده اند. در مورد تاریخ صبحانه تحقيقات 
کمی شده است تحقيقات جدید نشان می دهد 
دستاوردهای عملی درباره خوردن صبحانه، با 
تردیدهای زیادی مواجه شده است. صبحانه 
و فواید آن، برای برخی کارآمد اســت و برای 

دیگران نه.«
ســازمان های بهداشتی و ســالمت ملی در 
کشورهای مختلف توصيه می کنند که صبحانه 
حتما در ســبد غذایی روزانه مردم باشــد اما 
داده های علمــی زیادی که از این پيشــنهاد 
حمایت کنند وجود ندارنــد. البته این به این 
معنا نيســت که باید از همين فردا صبحانه را 
قطع کنيم، اما این واقعيت به ما کمک می کند 
تا کمی عميق تر به توصيه های شــرکت های 
توليدکننده غذاهای فراوری شــده و لبنيات 
درباره خوردن صبحانه فکــر کنيم و منتظر 

پژوهش های بعدی علمی باشيم.
یک مورد معروف، صبحانه انگليسی است که 
حاال نه تنها به بخشــی از فرهنگ این کشور 

تبدیل شده که یکی از صادرات فرهنگی این 
کشور به دنياست و صبحانه  انگليسی که شامل 
بيکن و لوبيا و سوسيس و تخم مرغ و نظایر آن 
می شود، در سراسر جهان طرفدار پيدا کرده 
است. اما همين صبحانه هم پدیده ای مدرن 
است. فليسيتی کلوك، مورخ غذا در انگليس 
گفته است که مردم در این کشور تا همين قرن 
هفدهم اصال چيزی به اسم صبحانه نداشته اند 
که بخواهند با وســواس جزئيــات آن را هم 
مشخص کنند. در واقع صبحانه، پدیده دوران 
صنعتی شــدن در انگليس اســت، زمانی که 
کارگران به سختی در طول روز کار می کردند 
و برای اینکه انرژی و توان کافی داشته باشند، 
قبل از کار یک وعده غذای مفصل می خوردند 

تا در واقع،  به نوعی، بيشتر استثمار شوند.
در دهه های اخير، پای شرکت های توليد کننده 
قندوشکر و غذاهای آماده و فراوری شده هم به 
ميز غذای مردم باز شد و آنها به این تصور که 
صبحانه بخش مهمی از زندگی اســت دامن 
زدند. این در حالی اســت که در بســياری از 
نقاط دنيا، به خصوص در شرق، همچنان ایده 
صبحانه حالت سنتی خود را حفظ کرده است؛ 
در هند و ژاپن و چين و حتی بخشــی هایی از 
شــمال ایران، هيچ فرقی بين وعده صبحانه 
و مثال ناهار وجــود ندارد و آنهــا چه صبح یا 
چه ظهــر، یک مدل غــذا می خورند. در هند 
مخصوصا، این عادت قدیمــی وجود دارد که 
مردم غذای شــب مانده را همــان اول صبح 
می خورند و البته حتما درباره پلو خوردن برای 

صبحانه در شمال کشور شنيده اید.
محققان زیادی هستند که می گویند، توصيه ها 
به جدی گرفتن صبحانه و پرزرق و برق کردن 
آن، عموما پشــتوانه مالی و تجــاری دارند و 
تحقيقات علمی جدید، بســياری از افسانه ها 

درباره صبحانه را رد می کنند.

لقمه

افسانه صبحانه

انجامش بدهعدد خبر

بچه ها در برج آزادی

همانطور که احتمــاال می دانید، در هفته 
ملی کودك قرار داريم و به همین مناسبت 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی مختلفی 
در شــهر برای بچه ها برگزار می شود. از 
نمايش تئاتــر و فیلم بگیر تــا برگزاری 
جشــن ها و کارگاه های فرهنگی و هنری. 
يکی از برنامه هايی که در اين هفته برگزار 
می شود و می تواند برای بچه ها و همچنین 
خانواده هايشــان جذاب باشد، بازديد از 
برج آزادی تهران است. مجموعه فرهنگی 
هنری برج آزادی تا 22 مهر پذيرای بازديد 
رايگان خانواده ها به همراه کودکانشــان 
اســت. اجرای اين برنامه به منظور ايجاد 
فضايی شاد و کودکانه در هفته ملی کودك 
با امکان بازديد رايگان از اين نماد تاريخی 
و اســتفاده از امکانات موزه ای و معماری 
اين مجموعه است. معماری برج، تلفیقی 
از معماری هخامنشی، معماری ساسانی و 
معماری اسالمی است و در محوطه زيرين 
برج هم چندين تــاالر نمايش، نگارخانه، 
کتابخانــه و موزه قــرار دارد. اين برنامه 
را شــهرداری منطقه 9 تــدارك ديده و 
خانواده ها می توانند تا تاريخ اعالم شده، 
هر روز از ساعت 9 تا 17 بچه ها را برای ديدن 
اين مجموعه به میدان آزادی ببرند. ضمن 
اينکه محوطه و فضای سبز میدان آزادی 
هم جای مناســبی برای يک روز بازی و 

تفريح بچه هاست. 

حافظ

ُحسنت به اتفاِق َمالحت جهان گرفت
آری به اتفاق، جهان می توان گرفت

خيابان ها شلوغ است، خودروهای 
کوچک و بزرگ معابر را اشــغال 
کرده اند و ترافيک، این ترافيک 
لعنتــی آدم را کالفه می کند. در 
این شــرایط اســت که عده ای قيد رفت وآمد با 
خودروی شخصی را می زنند و اگر حوصله مترو و 
اتوبوس را هم نداشته باشند، ترجيح می دهند با 
موتور از این سر شهر به آن سر شهر بروند. بماند 
که عده ای هم عشق موتورســواری دارند و برای 
همين موتــور را به عنوان وســيله نقليه انتخاب 
می کنند و برخی هم بودجه شــان فقط به خرید 
موتور می رســد. هر چه که هســت، این مرکب 
دوچرخ، با همه کارراه اندازی اش در شــهرهای 
شــلوغ و پر ترافيک، خطراتی هم دارد که همه 
از آن باخبرند اما باز هم تعدادی از موتورسواران 

موارد ایمنی را رعایــت نمی کنند. نمونه بارزش 
کاله ایمنی اســت که می توانــد در تصادفات و 
حوادث جان راکــب را نجات دهد امــا خيلی از 
موتورســواران بدون کاله در شهر تردد می کنند 
و بهانه شان هم گرما و فراموشــکاری و نداشتن 
کاله اســت. آنطور که پليس راهــور آمار داده، 
62درصد موتورسيکلت سواران به دليل ضربه به 
سر در صحنه تصادف فوت می کنند. فاجعه ای که 
می شود به راحتی و با یک کاله کاسکت استاندارد 

جلویش را گرفت.
حتما به یاد دارید که تا همين چند ســال پيش 
بســياری از رانندگان وقتی پشت فرمان خودرو 
می نشســتند، کمربند ایمنی نمی بستند و فقط 
درصورتی دستشان به ســمت کمربند ماشين 
برای بستن می رفت که پليس را  می دیدند. بعد 

آمدند ماجرا را قانونی کردنــد و این قانون را هم 
سفت و سخت گرفتند و جریمه تعيين کردند تا 
اینکه حاال دیگر برای همه رانندگان عادت شده 
که ابتدا کمربند ایمنی شان را ببندند و بعد حرکت 
کنند. برای موتورســواران هم این قانون وجود 
دارد و گاهی هم پليس در برخــی از خيابان ها، 
راکبانی را که کاله ایمنی ندارند متوقف و جریمه 
می کند اما این برخوردها گاه به گاه است و دائمی 
نيست. به همين دليل هم هنوز تبدیل به عادت 
نشده و کسانی که متوجه نمی شوند که این کاله، 
ایمنی خودشان را بيشتر می کند، از ترس قانون 
و جریمه هم کاله کاســکت به ســر نمی کنند. 
ســختگيری در کنار فرهنگسازی شــاید آمار 
فاجعه بار فوت شدگان در تصادفات موتورسيکلت 

را کاهش بدهد.

آن سال که آميتاب باچان به خاطر 
عمــل جراحی معــده اش راهی 
بيمارســتان ليلواتی هند شــد، 
خيلی از روزنامه ها نوشــتند که 
»هندوستان عمال به حالت نيمه 
تعطيل درآمده«. برای هندی ها 
ســينما با آميتاب باچان تعریف 
می شود؛ مرد قد بلندی که خيال 
پير شدن و از کار افتادن ندارد. با 
این حال کمتر کسی می داند که 
موهای زیبای روی ســر باچان، 
مصنوعی اســت یا اینکه فاميلی 
واقعی اش اصال باچان نيســت و 

»اسریواستاوا« است.
آميتاب باچان در  اهلل آباد هند به 
دنيا آمد. پدرش، هریوانش رای 
باچان، یکی از مشهورترین شعرای 
هند بود. قرار بود اســم آميتاب 
»انقالب« بشــود، ولی قرعه به 
آميتاب افتــاد. فاميلی »باچان« 
هم در واقع اسم مستعاری بود که 
پدرش برای خودش انتخاب کرده 
بود و بعدها روی پسرش باقی ماند.
باچان توی یکی از مصاحبه هایش 
گفته بود: »وقتی که من از بمبئی 
آمدم، فقط گواهينامه رانندگی 
داشــتم. پيش خودم گفتم اگر 
بازیگر شــوم، شــاید بتوانم یک 
ماشين بخرم... من حتی جایی را 
نداشتم که بتوانم در آن استراحت 

کنم یا بخوابم.«
باچان بعد از رفتن به کالج شروود 
و دانشگاه دهلی، وارد سينما شد. 
نخســتين کارش فيلم سياه و 

سفيد »هفت هندی« بود و 
از آن موقع تا حاال در بيش 

از 190فيلم ظاهر شده. هندی ها 
در این سال ها القاب زیادی به او 
داده اند؛ بی بزرگ، )B(، صنعت 
 یک نفــره، شاهنشــاه باليوود،
ای بزرگ)A( و... ولی مشهورترین 
لقبش »جوانمرد خشــمگين« 
است که گویای تيپ غالب او در 

محبوب ترین فيلم هایش است.
سال 1984 باچان گول خورد و 
وارد سياست شد و رفت وآمدهایی 
بــا خانــواده راجيــو گانــدی 
)نخســت وزیر وقت هنــد( پيدا 
کرد. همــان موقع برای تصاحب 
صندلی پارلمــان  اهلل آباد با یکی 
از مشــهورترین سياستمداران 
هند به اسم باهو گونا، وارد رقابت 
شد و توانســت 68/2درصد آرا 
را به  خودش اختصــاص دهد و 
برنده ميدان شود. اما 3 سال بعد 
فهميد که عجب کاله گشــادی 
سرش رفته و تصميم گرفت هر 
جور که شــده بی خيال سياست 
شــود. بنابرایــن قبــل از اینکه 
دوره اش تمام شــود، از سمتش 
استعفا داد. شــایعه شده بود که 
اســتعفای او احتمــاال به خاطر 
رسوایی های سياســی دهه 80 
هند است؛ رسوایی هایی که یکی 
از پایه های اصلی اش همان جناب 
نخست وزیر راجيو گاندی بود. با 
این حال باچان خودش را درگير 
این ماجراها نکــرد و از خانواده 
گاندی هم به تدریج دوری کرد. 
او بعدا گفت که »هرگز 
نباید وارد سياست 

می شدم«.

تقویم/ سالروز

جوانمرد خشمگین

می گوید: »می دانــی چی فکر 
می کنــم؟ به نظــرم خاطره ها 
شــاید ســوختی باشــد که مردم برای زنــده ماندن 
می سوزانند. تا آنجا که به حفظ زندگی مربوط می شود، 
ابداً مهم نيســت که این خاطرات به درد بخور باشــند 
یا نه. فقط ســوخت اند. آگهی هایی کــه روزنامه ها را پر 
می کنند، کتاب های فلسفه، تصاویر زشت مجله ها، یک 
بسته اسکناس ده هزار ینی، وقتی خوراك آتش بشوند، 
همه شان فقط کاغذند. آتش که می سوزاند، فکر نمی کند، 
آه، این کانت است، یا آه، این نسخۀ عصر یوميوری است، 
یا چه زن قشنگی! برای آتش اینها چيزی جز تکه کاغذ 
نيست. همه شــان یکيســت. خاطرات مهم، خاطرات 
ـ  غيرمهم، خاطرات کاماًل بــدرد نخور: فرقی نمی کندـ 

همه شان فقط سوخت اند.«

هاروکی موراکامی

پس از تاريکی
بوك  مارك

نگاه

بگذارید فقط به خودمان اجازه 
دهيم هرچه هســتيم باشيم. 
اميد، این تنها چيزیست که از ترس قوی تر است. کمی 

اميد موثر است، اما اميد زیادی خطرناك است.

گری راس
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بازی های گرسنگی 


